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A convite do ME, a APESP esteve
representada
pelo
seu
DirectorExecutivo, no passado dia 10 de
novembro, no 2º Workshop da
Estratégia Nacional de Competências Fase de ação.

Informação avulsa
A FCT encontra-se a divulgar:


Laboratórios Colaborativos - Início
da avaliação de propostas ao título
de CoLAB.



A APESP esteve representada pelo seu
Director-Executivo, no passado dia 7
de novembro, no Conselho Estratégico
da Futurália.

2ª Edição dos Estágios na NASA para
Estudantes Portugueses.



Concurso para a Atribuição de Bolsas
de Doutoramento 2017

A APESP esteve representada, na 4.ª
reunião do Conselho Coordenador do
Ensino Superior (CCES), no passado
dia 6 de novembro, pelo seu DirectorExecutivo.
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Informação avulsa
Na sequência das sessões de esclarecimento sobre Laboratórios Colaborativos que a FCT
tem facilitado ao longo dos últimos meses e conforme informado nas sessões realizadas a
23 e 24 outubro em Lisboa, a FCT confirma que o Painel Internacional de
Acompanhamento e Avaliação dos Laboratórios Colaborativos iniciará os seus trabalhos a
14 e 15 de novembro de 2017, em Lisboa.
FCT
Estão abertas as candidaturas para a 2º edição do concurso para a atribuição de Bolsas
de Investigação para Estágios na National Aeronautics and Space Administration of the
USA (NASA), dirigidas a estudantes de nacionalidade portuguesa. As candidaturas
decorrem até ao próximo dia 18 de dezembro e visam a atribuição de até seis bolsas de
estágio.
FCT
“À semelhança de anos anteriores, o SICAD disponibiliza formação aos stakeholders
internos e externos. A centralidade no cidadão mobiliza-nos para promover o
conhecimento junto dos profissionais da área dos comportamentos aditivos e
dependências e, assim, melhorar a qualidade das respostas e intervenções neste âmbito,
bem como a literacia dos cidadãos.”
Para mais informações e inscrições:
http://www.sicad.pt/PT/Formacao/SitePages/OfertaFormativa.aspx
Foram hoje divulgados os resultados finais do Concurso para a Atribuição de Bolsas de
Doutoramento 2017. Ao todo, foram concedidas 903 bolsas.
Neste concurso foram submetidas 2.760 candidaturas, das quais 2.453 foram
consideradas avaliáveis. Verificou-se uma taxa de sucesso de 37%; em 2016, a taxa
equivalente foi de 33%, e em 2015 de 20%.
FCT

Com os nossos cumprimentos,
Marco Sampaio
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